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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  Smärta är en subjektiv upplevelse som ofta upplevs obehaglig och 

skrämmande och är den vanligaste orsaken till att patienter söker vård.  

Om smärtan varar längre tid än förväntat efter sjukdom eller skada räknas 

den som kronisk vilket inte betyder att den är obotlig. Att leva med 

kronisk smärta innebär sänkt livskvalitet och det är vanligt att patienter 

upplever förtvivlan, frustration och depressiva tankar.  

Syfte:  Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur patienter med 

kronisk smärta upplever bemötandet i vården. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 13 kvalitativa artiklar som söktes fram i 

databaserna CINAHL, Academic Search Ultimate, Medline och Nursing 

& Allied Health Source. Några av sökorden som användes var: chronic 

pain, patients experiences och attitude of health personel. Artiklarnas 

resultat granskades och tematiserades. De teoretiska utgångspunkter som 

användes är personcentrerad vård och konsensusbegreppet hälsa.  

Resultat: Resultatet från de granskade artiklarna delades in i fyra teman. Att bli sedd 

och hörd handlar om patienternas önskan att bli sedda som unika individer 

med ett liv utöver sin smärta. Att inte bli trodd beskriver patienternas 

upplevelse av att bli bemötta med misstro vad gäller deras skildring av 

smärtan. Att känna sig som belastning redogör för patienternas rädsla för 

att uppfattas som en belastning av andra. Att vara lägre prioriterad än 

andra handlar om att patienterna upplevde att andra patientgrupper gavs 

högre prioritet än patienter med kronisk smärta.  

Diskussion: Patienterna i denna litteraturöversikt efterfrågade och uppskattade när 

vårdpersonal uppvisade ett personcentrerat förhållningssätt. Men i 

majoriteten av de granskade artiklarna framkom framförallt berättelser om 

upplevelser av att bli misstrodd och behandlad som enbart en smärtpatient.  

Nyckelord: Kronisk smärta, upplevelse, patientperspektiv, bemötande  

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Pain is a subjective experience often perceived as unpleasant and 

frightening and a common reason for care seeking behaviour. Pain that 

lasts longer than expected after illness or injury is titled chronic pain. 

Although not incurable, pain reduced quality of life and is associated with 

despair, frustration and depression.  

Aim: The purpose of this literature review was to explore how patients with 

chronic pain experience how they are being treated in health care. 

Method: A literature review based on 13 qualitative articles identified through 

searches in the databases CINAHL, Academic Search Ultimate, Medline 

and Nursing & Allied Health Source. Examples of keywords used where: 

chronic pain, patients experiences and attitude of health personel. Articles 

results were reviewed and thematized. The theoretical frameworks used 

are person centered care and the nursing concept health. 

Results: The analysis resulted in four themes. To be seen and heard relates to the 

patient wish to be seen as an unique individual with a life beyond the pain. 

To not be believed describes patients’ experiences to be treated with 

misbelief regarding their pain. To feel like a burden describes the patients’ 

fear of being considered a burden by others. To be lower prioritized than 

others describes the patients’ experience that other patient groups had 

higher priority than patients with chronic pain. 

Discussion: Patients in this literature review requested and appreciated when 

healthcare personnel presented a person centered approach. But the 

majority of the reviewed articles consisted of stories of experiences of 

being mistrusted and treated like a pain patient. 

Keywords: Chronic pain, experience, patient perspective, treatment 
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Inledning 

Som sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning och undersköterskor i sjukvården 

har vi upprepade gånger mött patienter med kronisk smärtproblematik. Vi har upplevt det som 

ett problem att dessa patienter ibland tycks utlösa irritation hos vårdpersonal vilket är något 

som vi inte har upplevt lika ofta i andra patientgrupper. Irritationen kan bero på en rad olika 

anledningar som till exempel att vårdpersonal tror att patienten överdriver sina symtom eller 

en motvilja mot att ordinera och administrera starkare smärtlindring. En viktig del i vår 

utbildning har varit att ge patienterna ett gott bemötande där sjuksköterskan försöker se allt ur 

patientens perspektiv. Därför är denna inställning främmande för oss och vi vill i denna 

litteraturöversikt undersöka hur patienter med kronisk smärta upplever bemötandet i vården. 

 

Bakgrund 

Smärta  

Smärta är den vanligaste orsaken till att man söker vård (Bergh, 2014). Enligt statistik från 

Statistiska centralbyrån (SCB) hade 59 procent av Sveriges befolkning under 2014–2015 

någon form av värk och 20,2 procent led av svår värk (http://www.statistikdatabasen.scb.se/). 

I primärvården beror 20–40 procent av läkarbesöken på smärta (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, SBU, 2010). 

 Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen och Gallacher (2006) menar att kronisk smärta är ett 

allvarligt hälsoproblem i Europa som måste tas på större allvar av vårdgivare och politiker 

med ansvar för hälsofrågor och resursfördelning. Nitton procent av Europas befolkning lider 

av måttlig till svår kronisk smärta som allvarligt påverkar deras vardag, deras sociala liv och 

deras arbetsliv.  

 

Smärtans fysiologi 

International Association for the Study of Pain (IASP) har definierat smärta som ”en 

obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse till följd av verklig eller möjlig vävnadsskada 

eller beskriven i termer av sådan skada”. De uppger även att smärta alltid är subjektiv och att 

varje individ lär sig använda ordet smärta genom erfarenheter av att skada sig tidigt i livet 

(http://www.iasp-pain.org/Taxonomy#Pain).  

 Enligt Brattberg (1995) är smärta som varar längre tid än förväntat, efter sjukdom eller 

skada, kronisk smärta. Det innebär dock inte att smärtan är obotlig. Smärta påverkas av 

psykiska, fysiologiska, sociala samt kulturella faktorer och inverkar på människan på flera 
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olika sätt. Gemensamt för smärtframkallande stimuli är att de skadar eller är nära att skada 

kroppsvävnad. (Sand, Sjaastad, Haug, & Bjåle, 2007). Smärta upplevs oftast som obehaglig 

och skrämmande. Vanliga symtom vid smärta är att hjärtfrekvensen och blodtrycket stiger 

medan blodcirkulationen i huden minskar.   

 Smärta delas vanligtvis in i nociceptiv, neuropatisk, psykogen och idiopatisk smärta 

(Lundemark & Norrbring, 2014). Nociceptiv smärta orsakas av att 

nocicereceptorerna aktiveras genom vävnadsskada eller en hotande vävnadsskada. 

Neuropatisk smärta beror på en skada eller dysfunktion i nervsystemet och ifall dessa 

förändringar blir kvarstående så kallas det för neuropatisk smärta. Den neuropatiska smärtan 

förekommer vanligen bland annat vid sjukdomar som stroke och multipel skleros. Psykogen 

smärta beskrivs som ett smärttillstånd som inte beror på en somatisk diagnos utan uppkommer 

som följd av psykisk sjukdom eller depression. Smärta som inte har någon av ovanstående 

diagnoser benämns idiopatisk smärta. Diagnosen kan enbart ställas efter att alla andra typer av 

smärta har uteslutits och när anledningen till smärtan fortfarande är oklar efter noggrann 

smärtutredning.   

 

Smärtskattning  

Det finns flera olika smärtskattnings-instrument som används för att uppskatta graden av 

smärta hos patienter (Rolfsson, 2009). De vanligaste är visuell analog skala (VAS) och 

numerisk skala (NRS). VAS introducerades redan på 1900-talet och är en tio centimeter lång 

horisontell linje, där de två ändarna är markerade med ord, som beskriver upplevelsen som 

skall mätas t.ex. ” ingen smärta” och ”värsta tänkbara smärta”. Patienten markerar med ett 

streck på skalan som motsvarar upplevd smärtnivå. NRS, är en variant av VAS-skalan och 

patienten uppmanas istället att nämna en siffra mellan 0 och 10 som representerar smärtan där 

0 representerar ”ingen smärta” och 10 ”värsta tänkbara smärta”. Dessa smärtskattnings- 

instrument är lätta att förstå men har fått kritik för att det är ett alldeles för enkelt och 

mekaniskt sätt att mäta subjektiva fenomen på. 

 

Smärtbehandling 

Läkemedel som dämpar smärta benämns analgetika och delas in i centralt och perifert 

verkande analgetika (Simonssen & Hasselström, 2012). Centralt verkande analgetika dämpar 

smärtan genom att binda till receptorer i det centrala nervsystemet och perifert verkande 

analgetika hämmar smärtstimuli innan det når centrala nervsystemet. Den vanligaste centralt 

verkande analgetikan är opioidanalgetika som har en bedövande och smärtstillande effekt som 
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inträder direkt vid intravenös tillförsel. Opioider ger även upphov till känslor av 

välbefinnande, hallucinationer och förändrad verklighetsuppfattning samt framkallar snabbt 

ett beroende (Simonsen & Aarbakke, 2011). 

 Kronisk smärta leder ofta till inaktivitet och passivitet vilket gör att 

läkemedelsbehandlingen bara är en del i den multiprofessionella vård som krävs (Simonssen 

& Hasselström, 2012). Förutom smärtlindrande läkemedel finns idag en mängd olika icke-

farmakologiska behandlingar som används vid smärta (Ericsson & Ericsson, 2008). Några av 

de vanligaste är transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), akupunktur och massage. TENS 

behandling bygger på svaga elektriska strömmar som ger en smärtlindrande 

effekt. Akupunktur liknar TENS men går istället ut på att nålar appliceras på de punkter som 

utlöser smärtan. Även massage kan ge en smärtlindrande effekt med hjälp av värme och kyla 

och kan skapa en avslappnande effekt vid muskelsmärtor.  

 Airosa, Falkenberg, Öhlén, & Arman (2016) skriver att taktil massage är en vårdande 

handling och kan användas som ett verktyg för att minska patientens lidande och smärta på ett 

naturligt sätt och på så sätt kan behovet av medicinsk smärtlindring minskas. Taktil massage 

kan även få patienten att uppleva en känsla av närvaro och ett samspel med en annan 

människa.    

 

Att leva med kronisk smärta  

I en stor undersökning av Breivik et al. (2006) framkom det att kronisk smärta har en negativ 

påverkan på många aspekter av livskvaliteten och att personer med kronisk smärta upplever 

en mängd negativa attityder och misstro från vårdpersonal, kollegor, familj och bekanta. De 

flesta personerna som svarade på undersökningen hade inte fått någon specialistvård och 40 

procent uppgav otillräcklig smärthantering. Tjugoen procent uppgav att de hade fått 

diagnosen depression på grund av sin smärta.  

  I en studie av Furnes, Natvig och Dysvik (2014) framkom att patienter med kronisk smärta 

upplevde lidande orsakat av minskad förmåga att engagera sig i ett meningsfullt liv. De hade 

färre relationer med andra och upplevde minskad kontroll. Det var vanligt att patienterna 

upplevde att svåra och smärtsamma tankar och känslor såsom; förtvivlan, frustration, 

depressiva tankar och utmattning, dominerade vardagen. Men flera av patienterna valde att 

dölja dessa känslor för att undvika att bli stigmatiserade eller känna sig annorlunda. Att på 

grund av smärtan inte kunna arbeta och att inte vara en del av arbetslivet längre gjorde att 

upplevelsen av att ha en bekräftad identitet och att vara betydelsefull kunde avta och en känsla 

av ensamhet uppstod. 
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 Patienter med kronisk muskuloskeletal smärta satte ofta stort värde på en förklaring till 

smärtan, att få en diagnos, eftersom de upplevde att det gav dem trovärdighet (Toye et al., 

2013). Patienterna upplevde att eftersom smärtan inte var synlig var det många som inte 

verkade tro att de verkligen hade ont. Att bli ifrågasatt av omgivningen kunde ses som ett hot 

mot den personliga integriteten. Det har även framkommit att det uppstår ett behov av 

nyorientering i tillvaron när patienter lever med långvarig smärta samt ett behov av att tala om 

smärtan och att bibehålla sin värdighet (SBU, 2010).   

 Bergh (2014) påpekar att smärta finns när patienten uppger så samt att den känns så som 

patienten upplever den. Därför är det viktigt att sjuksköterskan får patienten att känna sig 

trodd. Att patienten känner sig väl bemött och trodd är enligt Bergh (2014) avgörande för att 

lyckas bra med smärtbehandlingen. Författarna menar att en patient som inte upplever sig 

trodd istället kan känna att vårdpersonalen kränker hens värdighet. 

 

Värdighet 

Enligt Edlund (2002) finns det två olika delar i begreppet värdighet en absolut- och en relativ 

värdighet. Absolut värdighet är den värdighet som människan har för att hon finns till och 

som inte kan tas ifrån henne. Relativ värdighet är formad av kultur och samhälle och kan 

därmed förändras över tid. Värdighet upplevs när människan är som hon bör vara enligt sin 

egen och omgivningens uppfattning. 

 Sjuksköterskor i en studie på en kirurgisk avdelning upplevde att patienternas värdighet 

respekterades när de lät dem berätta sin historia, samt när de kom nära och uppmärksammade 

patienten (Lindwall & von Post, 2014). De upplevde att patientens värdighet kränktes när 

sjuksköterskan inte såg patienten eller uppträdde ohövligt.  

 I en annan studie (Lohne, Aasgaard, Caspari, Slettebø & Nåden, 2010) undersöktes hur 

personer med multipel skleros på en rehabiliteringsavdelning upplevde och tolkade värdighet 

och kränkning. Det framkom att värdighet ansågs mänskligt, att det kräver tid och bara kan 

upplevas i ett sammanhang med empati och ömsesidigt förtroende.  

 Under rubriken ”mål för hälso- och sjukvården” i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763), 2 §, står det att ” Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och 

för den enskilda människans värdighet”. Respekt för en persons värdighet, sårbarhet, 

integritet och självbestämmande kan bidra till lindrat lidande genom att personen upplever 

tillit, mening och hopp (Svensk Sjuksköterskeförening, SSF, 2016). Om patienten istället 

upplevde att vårdpersonal var oförståelse och oengagerad, hade bråttom eller till och med 
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tyckte illa om patienten, dränerades patienten på energi och välbefinnande (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

  

Problemformulering 

Smärta är en subjektiv upplevelse som räknas som kronisk när den varar längre än förväntat. 

Patienter med kronisk smärta bär ofta på ett stort lidande och det är viktigt att vårdpersonal 

inte utökar detta lidande genom att inte tro på patientens beskrivning av smärtan. Forskning 

har visat att patienter menar att empati och ömsesidigt förtroende leder till en känsla av 

värdighet. Patientens värdighet skall respekteras enligt lag. 

 Det finns forskning kring hur patienter med kronisk smärta upplever vården. Författarna 

tycker sig dock sakna en sammanfattning av just hur vårdpersonalens bemötande uppfattas. 

Denna litteraturöversikt är ett försök till en sådan sammanfattning.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur patienter med kronisk smärta upplever 

bemötandet i vården. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Författarna har använt det vårdvetenskapliga konsensusbegreppet hälsa och begreppet 

personcentrerad vård som utgångspunkter i diskussionen. Med dessa begrepp som grund har 

vårdpersonalen enligt författarna ett gott förhållningssätt i mötet med patienter. Detta 

förhållningssätt bör användas även i mötet med patienter som har en kronisk 

smärtproblematik och utgör därmed en bra utgångspunkt att jämföra denna litteraturöversikts 

resultat mot. 

 

Hälsa 

Hälsa har definierats som ett av vårdvetenskapens fyra konsensusbegrepp (människa, miljö, 

hälsa och vårdande) av Fawcett (1984). Konsensusbegreppet hälsa refererar till de mänskliga 

processerna att leva och att dö som är vårdandets verkningsfält (Fawcett & DeSanto-Madeya, 

2013). En god hälsa är ett av målen för hälso- och sjukvården enligt HSL (SFS 1982:763), 2 

§. Hälsa är unikt för varje individ och upplevelsen av hälsa speglar personens aktuella 

livssituation, vilket innebär att den skiftar beroende på situation (Eriksson, 1989). Det är av 
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central betydelse för vårdpersonal att få reda på patientens uppfattning om hälsa för att kunna 

stötta patienten i sin strävan mot förbättrad hälsa. 

 Enligt Eriksson (1989) består hälsa dels av; sundhet, friskhet och en känsla av 

välbefinnande (vilket inte nödvändigtvis betyder frånvaro av sjukdom); dels av tro, hopp och 

kärlek (där tron är hälsans grundsubstans, hoppet ger hälsan riktning och kärleken är hälsans 

form) och dels av dygd (frihet att välja hälsa). 

 I Kenneys (1992) studie undersöktes hur potentiella patienter definierade hälsa. De 

starkaste indikatorerna på hälsa enligt patienterna var en positiv känsla av egenvärde, god 

fysisk form samt förmågan att kunna utföra sina vardagliga aktiviteter i livet på förväntad 

nivå. 

 Herberts och Eriksson (1995) undersökte vårdchefer och sjuksköterskors syn på begreppet 

hälsa. Ur tolkningen av svaren bildades tre dimensioner av hälsa. ”Hälsa som beteende” 

kopplar samman hälsa med en hälsosam livsstil, ”hälsa som ett vardande” vilket betyder att 

vara i ett hälsotillstånd som karaktäriseras av ett sökande efter någon sorts inre balans och 

slutligen ”hälsa som ett blivande”, att utvecklas mot hälsa, vilket betyder att en person blir hel 

på en högre nivå av integration. Hälsa är enligt studiens resultat framförallt en upplevelse av 

välbefinnande som påverkas av känslor och är kopplad till meningen med livet. 

 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är en av de sex kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i 

team, kvalitetsförbättring, säkerhet, evidensbaseradvård och informatik) för hälso- och 

sjukvården som har kartlagts av Institute of Medicine (IOM) och vidareutvecklats för 

sjuksköterskor av Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) i USA (Sherwood & 

Barnsteiner, 2012/2013). 

 Definitionen av personcentrerad vård enligt QSEN (http://qsen.org/competencies/pre-

licensure-ksas/) är: ”Inse att patienten är källan till kontroll och är en jämställd partner när det 

gäller att ge medkännande och samordnad vård grundad på respekt för patientens önskemål, 

värderingar och behov”.  

 Ett personcentrerat förhållningssätt innebär en strävan efter att se vårdsituationen ur 

patientens perspektiv, att värdesätta patientens kunskap om sin sjukdom och dess symtom, 

villighet att vårda även patienter med annan tro och andra värderingar än de egna vad gäller 

smärta och lidande samt medvetenhet om att att resultatet av behandlingen av smärta eller 

lidande påverkas av patientens förväntningar (http://qsen.org/competencies/pre-licensure-
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ksas/). Det innebär att patientens och professionens perspektiv är lika mycket värda (SSF, 

2010). 

 Carl Rogers var en av de första som betonade personens upplevelse och perspektiv 

(Edvardsson, 2010; SSF, 2010). Rogers (1961) menade att han inte kunde hjälpa en person 

med någon intellektuell- eller träningsmetod utan att en förändring endast kan åstadkommas 

genom erfarenhet av en hjälpande relation. Rogers kallade i början sin metod för 

klientcentrerad terapi (client-centred therapy), men övergick senare till begreppet 

personcentrerad (person-centred) (Edvardsson, 2010). Tom Kitwood anses vara den som först 

använde begreppet personcentrerad inom vården när han arbetade för en mer human 

demensvård (Edvardsson, 2010; SSF, 2010). För att kompensera för konsekvenserna av 

neurologisk försämring hos personer med demenssjukdom föreslog Kitwood (1997) att 

vårdpersonalen skulle sträva efter att stödja patientens upplevelse av identitet (enhance 

personhood) genom personcentrerad vård. 

 Ekman 

 et al. (2011) menar att man för att säkra att personcentrerad vård används systematiskt och 

konsekvent måste etablera rutiner som initierar, integrerar och skyddar personcentrerad vård i 

det dagliga kliniska arbetet. De föreslår följande rutiner: att initiera partnerskap genom att 

lyssna på patientens berättelse, att arbeta på partnerskap genom delat beslutsfattande samt att 

skydda partnerskap genom dokumentation av patientens perspektiv.  

 Författarna till denna litteraturöversikt drar slutsatsen att man inom personcentrerad vård 

ser på hälsa utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

 

Metod 

Författarna har gjort en litteraturöversikt enligt Friberg (2012) baserad på 13 kvalitativa 

studier. En litteraturöversikt görs för att få en överblick och en beskrivande eller 

syntetiserande sammanställning av ett avgränsat problemområde genom ett strukturerat 

arbetssätt och skapa ett underlag för kritisk granskning av området. Litteraturöversikten skall 

även ge kunskap som kan påverka det praktiska vårdarbetet och påvisa eventuella luckor i den 

vetenskapliga kunskapen. 

 

Urval   

Författarna har haft med ett antal begränsningar i litteratursökningen. För att resultatet skulle 

bli så aktuellt som möjligt är artiklarna publicerade inom en begränsad tidsperiod om 15 år 
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(2001–2016) vilket visade sig vara det antal år som krävdes för att författarna skulle hitta 

tillräckligt många relevanta artiklar. Samtliga artiklar är vetenskapligt granskade.  

 Den ursprungliga tanken var att ta reda på hur patienter med kronisk smärta upplevde 

bemötandet från sjuksköterskor. Men på grund av bristfälligt antal funna artiklar som 

motsvarade detta syfte ändrade författarna syftet till att omfatta bemötandet inom vården 

generellt. Författarna fick av samma anledning även sänka sina krav angående homogen 

patientgrupp och har därför med flera olika patientgrupper med kronisk smärta. 

 

Datainsamling 

Sökning efter artiklar har gjorts i en inledande och en egentlig fas enligt Friberg (2012). Den 

inledande sökningen gjordes i databasernas ämneslistor för att få fram relevanta sökord till 

den egentliga sökningen då artiklar till uppsatsens resultat söktes.  

 Författarna samlade in 13 kvalitativa artiklar (se bilaga 2) via databaserna CINAHL, 

Academic Search Ultimate, MEDLINE samt Nursing & Allied Health Source. Både 

fritextsökning och specialiserad sökning med sökord från olika ämneslistor så som Headings 

och Svenska Mesh har gjorts. De sökord som har använts är: chronic pain, nurse attitudes, 

nurse-patient relations, persistent pain, experience, nursing, chronic pain, belive, long term 

pain, nurse encounter, patient´s experience, qualitative, empathy och attitude of health 

personel. 

 

Analys  

Genom analys enligt Friberg (2012) har författarna jämfört och sammanställt innehållet i de 

13 valda resultatartiklarna. Sammanställningen gjordes för att hitta olika teman som svarar på 

litteraturöversiktens syfte samt för att hitta likheter respektive skillnader i studiernas resultat. 

Författarna började med att läsa och granska artiklarnas resultat var för sig och markerade det 

som var relevant för syftet. Sedan diskuterade författarna tillsammans hur artiklarna tolkats av 

var och en. Därefter sorterades materialet för att kunna gruppera resultatinnehållet samt hitta 

likheter och skillnader, vilket gav författarna en tydlig överblick över artiklarnas innehåll. 

Likheter grupperades och tematiserades. Utifrån dessa teman skapades rubriker och under 

dem presenterades sedan resultatet. 
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Forskningsetiska överväganden 

Kjellström (2012) beskriver att forskningsetik är olika etiska övervägande som både görs 

inför men även under ett vetenskapligt arbete. Forskningsetiken är till för att försvara 

människors värde och rättigheter samt skydda personerna som deltar i olika studier.  

 Samtliga artiklar i denna litteraturöversikt har antingen blivit godkända av en etisk 

kommitté eller följer fastställda vetenskapliga etiska riktlinjer. Vid översättning har 

författarna tagit hjälp av lexikon och vid ord som inte har någon direktöversättning från 

engelska till svenska har författarna tagit med det engelska ordet i texten för att säkerställa att 

resultatet återges så korrekt som möjligt. 

 För att kunna ge en så objektiv sammanställning som möjligt av resultaten i de valda 

artiklarna har författarna medvetandegjort sin förförståelse för ämnet och försökt att bortse 

från denna under arbetets gång.  Författarnas förförståelse grundar sig i studielitteratur samt 

erfarenheter från arbete och verksamhetsförlagd utbildning. 

 Under arbetets gång har författarna även mottagit synpunkter från handledare och andra 

studenter för att nå så hög trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet som möjligt. 

 

Resultat 

Resultaten från de granskade vetenskapliga artiklarna har delats in i fyra teman som benämns: 

”att bli sedd och hörd”, ”att inte bli trodd”, ”att känna sig som en belastning” samt ”att vara 

lägre prioriterad än andra”.   

 

Att bli sedd och hörd 

Under denna rubrik har författarna beskrivit patienternas önskan om att bli betraktade som 

unika personer med en egen berättelse. Flera studier har visat att många patienter upplever det 

som viktigt att bli bekräftade som unika personer och inte bara som smärtpatienter (Arman & 

Hök, 2015; Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2010; Tveiten & Knutsen, 2010; 

Upshur, Bacigalupe & Luckmann, 2005; Widar, Ek & Ahlström, 2007). Patienter upplevde 

det som positivt när man erkände deras lidande och deras längtan efter ett liv med kärlek och 

glädje eftersom de då kände sig bekräftade som hela människor (Arman & Hök, 2015). De 

förväntade sig att bli bemötta som människor med egenvärde och värdighet (Säll Hansson et 

al. 2010). Detta holistiska förhållningssätt kunde enligt patienterna inte uppnås bara genom att 

läsa deras journaler, utan krävde insyn i alla aspekter av patientens liv. Ett holistiskt 
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perspektiv, utöver specifik medicinsk kunskap, var även en förutsättning för att patienterna 

skulle uppleva vårdarna som kompetenta (Widar et al., 2007).  

 När vårdpersonal var villiga att lyssna och var lätta att prata med ökade patienternas 

förtroende för dem (Widar et al., 2007). Vårdpersonalen upplevdes ibland göra för många 

antaganden och det ansågs att de borde vara mer beredda att lyssna till patientens berättelse 

om smärtan, eftersom hen levt länge med sin kropp och därmed kände den väl (Clarke et al., 

2014). Att bli bemött på ett positivt sätt sågs av patienter som något självklart och en naturlig 

mänsklig handling (Säll Hansson et al., 2010). De ansåg det viktigt att vårdpersonalen agerade 

respektfullt genom att välkomna dem, vara lugna och vänliga (Tveiten & Knutsen, 2011). 

Som exempel berättade en patient att hon kände sig bekräftad när sjuksköterskan verkade 

komma ihåg henne från det förra besöket. Andra patienter beskriver hur de känner sig lyckligt 

lottade när någon ur vårdpersonalen faktiskt lyssnar på vad de har att säga (Clarke et al., 

2014). Patienter uppgav att de kände tillfredsställelse när vårdpersonalen lyssnade, litade på 

dem och använde sig av ett patientcentrerat förhållningssätt för att komma fram till mål och 

behandlingsplaner (Upshur et al., 2010).  

 Dialogen med vårdpersonal underströks som mycket viktig (Tveiten och Knutsen, 2010). 

Vissa patienter menade att dialogen var lika viktig som den specifika smärtbehandlingen 

eftersom dialogen hjälpte till att skapa en gemensam förståelse som i sin tur var viktigt för att 

främja samarbete och en känsla av trygghet och förtroende. Att tillåtas berätta hela sin 

berättelse ingav hopp och en känsla av att vara respekterad samt skapade en villighet att ändra 

sig och att exempelvis prova nya övningar för att reducera smärtan. 

 Patienter förväntade sig råd, information och diskussion kring olika 

behandlingsmöjligheter men uppgav ofta en besvikelse över att vårdpersonalen hade bemött 

dem med fördomar, naivitet och brist på empati (Slade, Molloy & Keating, 2009). Patienterna 

upplevde att vårdpersonalen inte ansåg att patienterna var kapabla att förstå patologi eller 

behandlingsstrategier. Patienter upplevde även att vårdpersonalen uppträdde med 

överlägsenhet när patienterna försökte prata om andra behandlingar än de som hade erbjudits 

(Widar et al., 2007). 

 Förutom att vara empatisk så var det viktig för patienterna att vårdgivaren lyssnade på 

vilka behandlingar patienterna tyckte fungerade eller inte fungerade (Upshur et al., 2010). 

Något som även tas upp studien av Säll Hansson et al. (2010) där patienterna upplevde det 

som positivt när de fick möjlighet att förklara sin situation, när de blev tillfrågade om hur de 

kände sig, hur behandlingen fungerade och vilken hjälp som behövdes. Möten med 
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vårdpersonal beskrevs som positiva när de fick omtänksam och ärlig information om diagnos, 

behandling och prognos (Widar et al. 2007).  

 Patienter har upplevt att man var tvungen att vara envis för att få vård och att behovet av 

att vara envis var ännu större för dem som hade lidit av smärta i många år (Säll Hansson et al., 

2010). De upplevde att de själva var tvungna att ta initiativ och ge förslag på alternativa 

behandlingar. Andra patienter påpekade att delaktighet i vården kräver styrka och att smärtan 

reducerar styrkan så att man kanske inte orkar vara delaktig (Tveiten & Knutsen,2010). Vissa 

patienter uppgav att de varken blivit tillfrågade om sin smärtupplevelse eller fått möjlighet att 

utvärdera sin smärta på VAS skalan (Säll Hansson et al., 2010). Detta ledde till att patienterna 

kände sig försummade och tvekade att be om smärtlindring. En brist på uppföljning av 

smärtlindringen var vanlig och sågs som ett tecken på okunskap hos vårdpersonalen (Widar et 

al., 2007). Även när patienternas frågor om smärta besvarades undvikande eller obegripligt 

tolkades det som att vårdpersonalen var okunnig. 

 En patient i studien av Saadati och Hanssen (2015) berättade hur sjuksköterskan på 

sjukhuset bara var intresserad av att få svar på de frågor hon hade i sitt formulär under 

ankomstsamtalet vilket inte tog mer än fem minuter att besvara. 

 Även om majoriteten av mötena mellan patienter och vårdpersonal upplevdes som positiva 

så var det de negativa erfarenheterna som tycktes vara inristade i deltagarnas minnen (Säll 

Hansson et al., 2010). De negativa aspekterna på mottagen vård redovisades oftast och med 

flest detaljer (Widar et al., 2007). 

 

Att inte bli trodd 

Vikten av att bli trodd av vårdpersonalen är ett tema som återkommer i samtliga granskade 

artiklar (Allcock, Elkan & Williams, 2007; Arman & Hök, 2016; Blomqvist & Edberg, 2002; 

Budge, Carryer & Bodd, 2012; Clarke, et al., 2014; Higgins, 2005; Lönnstedt, Ståhl & 

Rydholm Hedman, 2011; Saadati & Hanssen, 2015; Slade et al., 2009; Säll Hansson et al., 

2011; Tveiten & Knutsen, 2011; Upshur et al., 2010; Widar et al., 2007).  

 Även om det kunde innebära lättnad och minskad spänning att prata om smärtan så ansåg 

de flesta patienterna att det var ineffektivt (Blomqvist & Edberg, 2002). De upplevde att det 

inte var någon idé att prata om sin smärta eftersom det ändå inte fanns någon som förstod. Det 

framkom även en rädsla att bli betraktad som gnällig. Som exempel beskrev en patient hur 

hen hade varit in och ut på sjukhus under flera år och aldrig hade känt att vårdpersonalen 

trodde på hen. En annan berättade att hen en gång hade träffat en sjuksköterska som 

bekräftade vad patienten berättade, som om hon faktisk trodde på vad patienten sa. 
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 I studien av Budge et al. (2012) uttryckte patienter oro över att läkarna trodde att de hittade 

på att de hade ont. Bland annat var det en patient som upplevde att läkare tittade på hen som 

om de tänkte att patienten behövde psykisk hjälp snarare än fysisk. En annan patient uttryckte 

att han ofta kände sig behandlad som någon som drog nytta av systemet vilket han absolut 

inte gjorde, han hade arbetat hela sitt liv (Allcock et al., 2007). Ytterligare ett exempel var när 

en patient äntligen blev röntgad och vårdpersonalen uttryckte att det inte var konstigt att hon 

hade ont i höften, och patienten tänkte för sig själv att det hade hon ju redan talat om för 

personalen under många år (Clarke, et al., 2014).  

 Saadati och Hanssen (2015) beskrev att patienter frågade sig varför sjuksköterskorna inte 

trodde på deras subjektiva smärtupplevelse. Patienterna hade upprepade gånger varit med om 

att sjuksköterskorna ville sätta ut deras smärtlindrande medicin för att utvärdera smärtnivån, 

eftersom de inte trodde att patienterna hade så ont som de hade sagt. 

 I två av studierna har patienter uppgett att de stött på misstanke om beroende (Saadati & 

Hanssen, 2015; Upshur et al., 2010). Ibland stoppades eller begränsades ordinationer av 

opioider, något som kunde ske automatiskt utan hänsyn till om patienten hade tidigare 

beroendeproblematik eller inte (Upshur et al., 2010). Patienterna hade viss förståelse för 

vårdpersonalens tveksamhet, men ville samtidigt inte bli lämnade utan alternativ. I Saadati 

och Hanssens (2015) studie uppgav patienter en upplevelse av att de blev sedda som 

tablettmissbrukare om de bad om smärtlindring för ofta.  

 Patienter har beskrivit hur vårdpersonalen inte har förstått hur stark smärtan är och hur den 

känns. Känslan av att inte bli förstådd, att bli ignorerad, förödmjukad, frustrerad och besviken 

var stark och ledde till ytterligare lidande. Ibland hade patienterna blivit arrogant bemötta, 

ifrågasatta och till och med känt sig som om de var idioter (Säll Hansson et al., 2010). 

Patienterna upplevde att vårdpersonalen genom sitt kroppsspråk (till exempel genom att titta 

på varandra eller luta huvudet) visade att de inte litade på patienternas egen beskrivning av 

smärtupplevelsen, utan ville skapa sig en egen uppfattning med hjälp av sina frågor och 

undersökningar. Patienterna upplevde att vårdpersonal gjorde felaktiga bedömningar eftersom 

smärtan tolkades annorlunda än patienterna hade beskrivit den. Något som även nämns i 

studien av Clarke et al. (2014) där patienterna upplevde att behandlingar baserades på 

vårdpersonalens antaganden snarare än patienternas upplevelser och kunskap om sina egna 

kroppar. 

 Andra har beskrivit att patienter har anklagats för att vara hypokondriker (Slade et al., 

2009; Upshur et al., 2010) och hur vårdpersonal såg på patienten som om hon var enfaldig 

och inte visste vad hon pratade om (Slade, et al., 2009).  
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 Att ha en klar diagnos för sin smärta upplevde många patienter som viktigt för att bli 

trodda av både vårdpersonal och andra (Allcock et al., 2007; Clarke et al., 2014; Slade et al., 

(2009; Säll Hansson et al., 2010). Det faktum att smärta inte syns tolkade flera patienter som 

en orsak till att det var svårt att bli trodd (Clarke et al., 2014; Lönnstedt et al., 2011). Enligt 

Clarke et al. (2014) gjorde smärtans osynlighet en diagnos särskilt viktig eftersom patienter 

annars kände att de uppfattades som en som ”gör väsen för ingenting” eller ”bara hittar på”. 

En patient menade att så länge hon inte hade någon diagnos, hade hon inga förväntningar om 

att läkaren skulle kunna göra något åt smärtan. En diagnos gav patienter bekräftelse och nytt 

hopp om framtiden (Säll Hansson et al., 2010). Andra patienter menade att om vårdpersonalen 

inte trodde på patienten kunde de knappast komma fram till någon diagnos (Allcock et al., 

2007). Att inte ha en diagnos resulterade i brist på förtroende för vårdpersonalen. 

 Patienter i studien av Lönnstedt et al. (2011) rapporterade att det inte var förrän de kom till 

en smärtklinik som de upplevde att vårdpersonal litade på dem och inte ifrågasatte deras 

smärta. När vårdpersonal inte visade förståelse eller empati för patienternas smärta påverkade 

det förtroendet för den personen negativt och patienterna kände sig ensamma och sårbara. 

 

Att känna sig som en belastning  

Många patienter upplevde att de uppfattades som en belastning av vårdpersonal. Några 

önskade sig särskild smärtpersonal som var medveten om, och mottaglig för, smärtpatienters 

särskilda behov inklusive behovet av täta kontakter med vårdpersonal, receptförnyelse och 

remisser (Upshur et al., 2005). 

 Enligt Blomqvist och Edberg (2002) uppgav patienter att även om de försökte att inte 

besvära vårdpersonal (eller familj), så trodde de att de betraktades som en belastning. 

 Patienter har rapporterat att de inte ville vara en belastning för sina läkare och därför bara 

sökte vård när de inte längre stod ut med smärtan (Clarke et al., 2014). När de sedan väl sökte 

vård lades mycket tid på att fundera ut hur de skulle presentera sin smärtproblematik för att 

inte uppfattas som någon som bråkar, klagar eller är onödigt påstridig. Det ansågs även viktigt 

att man inte slösade med läkarnas tid. 

 Budge et al. (2012) skriver att patienterna tydligt kände att läkare och sjuksköterskor inte 

hade tid att lyssna eller ta hand om deras smärta. Andra uttryckte att de kände sig hastigt 

bemötta, särskilt av läkare, som kunde uppvisa en avvisande attityd (Allcock et al, 2007).  
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Att vara lägre prioriterad än andra 

Smärta upplevdes av många patienter som en åkomma som prioriterades lågt av vårdpersonal. 

En del patienter upplevde att vårdpersonalen inte tyckte att de förtjänade behandling (Upshur 

et al., 2005). Det var enligt patienterna underförstått att de hindrade vårdpersonalen från att 

träffa ett sjukt barn, eller andra patienter med viktigare behov, så snabbt som möjligt. 

Patienter hade varit med om att vårdpersonal undvek dem, skyndade på dem eller minimerade 

deras smärta. De upplevde att de fick sämre vårdkvalitet än andra och för lite tid med 

vårdgivare.  

 Andra patienter bemöttes nonchalant och fick höra att det inte fanns något man kunde göra 

åt smärtan, att det var naturligt att ha ont och att det fanns människor som hade det värre (Säll 

Hansson et al., 2010). Patienterna upplevde även att behandling gavs en lägre prioritet om 

smärtan räknades som kronisk.  

 Higgins (2005) beskriver att patienter ibland blev bortglömda när de bad om smärtlindring 

samt att patienternas smärta och behov av smärtlindring ofta blev förbisett och underordnat 

rutiner och andra prioriteringar. Detta trots att de bara bad om smärtlindring när smärtan 

upplevdes som outhärdlig. Patienterna hoppades på att bli bemötta med omtanke och 

förståelse men upplevde istället brist på detta. De kände sig nedvärderade och upplevde att 

ingen lyssnade eller brydde sig. Som exempel berättade en patient att han visste att 

sjuksköterskorna hade hört honom men att de valde att inte reagera. Patienter upplevde att 

smärta och smärtlindring ansågs oviktigt både av sjuksköterskor och av läkare vilket gjorde 

att de valde att stå ut med smärta hellre än att be om smärtlindring eftersom tidigare 

erfarenheter hade lärt dem att de inte blev tillmötesgångna. 

 Slade et al. (2009) uppger att patienter ibland upplevde det som att vårdpersonalen inte 

hade tid att bry sig om smärtan, deras tid var viktigare än patientens, vilket fick patienterna att 

känna sig oviktiga och obetydliga. 

 Patienter upplevde att läkare inte var intresserade av patienter med smärta och trodde att 

det kanske var för att de inte visste vad de skulle göra eller för att de hade gett upp. En patient 

uttryckte att läkaren hade slutat säga att hen var en favorit patient för att han hade tröttnat på 

patienten (Budge et al., 2012). Behovet av att någon lyssnade var stort och när ingen lyssnade 

upplevde patienterna att de var tvungna att kämpa för att uppnå förändring. 
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Diskussion 

Diskussionen har delats in i en metod- och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen tar 

författarna upp litteraturöversiktens styrkor och svagheter och i resultatdiskussionen tas de 

viktigaste fynden i resultatet upp och relateras till den teoretiska utgångspunkten hälsa och 

personcentrerad vård. 

 

Metoddiskussion 

Författarnas ursprungliga tanke var att utforska patienters upplevelser av bemötande från 

sjuksköterskor, men vi fick istället välja vårdpersonalen som helhet. Syftet fick justeras 

eftersom inga artiklar hittades som enbart tog upp sjuksköterskors förhållningssätt utifrån 

patienternas upplevelser. I några av studiernas resultat kunde sjuksköterskornas 

förhållningssätt sorteras ut men i majoriteten av artiklarna förekom endast olika benämningar 

på vårdpersonal. Författarna uppmärksammade därmed att det saknas forskning på området. 

Man kan fråga sig huruvida denna litteraturöversikts resultat hade sett annorlunda ut ifall 

författarna hade hittat studier som enbart handlade om sjuksköterskors förhållningssätt. 

Utifrån egna erfarenheter och studerat material, är författarnas uppfattning att resultatet 

antagligen inte hade blivit nämnvärt annorlunda. Denna uppfattning stöds bland annat av att 

Lönnstedt et al. (2011) i sin diskussion tar upp vikten av att utbilda sjuksköterskor i att ta 

patienters smärta på allvar och att behandla symtomen enligt aktuell forskning på området. I 

en studie av Blomqvist (2003) undersöktes sjuksköterskors och paramedicinsk personals 

uppfattning av långvarig smärta hos äldre. Äldre personer upplevdes överdriva smärtan, de 

med vårdrelaterad eller själv-orsakad smärta väckte frustration hos personalen, medan de som 

uppfattades som om de stod ut med smärtan väckte tillfredsställelse. Vårdpersonalen 

uppfattade äldre med smärta som en heterogen grupp och detta påverkade vilka 

smärtlindrande aktiviteter som erbjöds. Även detta tyder enligt författarna på att denna 

litteraturöversikt hade fått ett liknande resultat om enbart sjuksköterskors bemötande hade 

undersökts. 

 I två av de granskade artiklarna framhålls att majoriteten av patienternas erfarenheter av 

vården var positiva, men att de negativa erfarenheterna var de erfarenheter som patienterna 

redogjorde för oftast och mest noggrant. De negativa erfarenheterna var de som satte djupast 

spår. Detta återspeglas i mängden text som handlar om negativa upplevelser, vilket gör att 

fördelningen av data kanske inte riktigt återspeglar fördelningen av positiva och negativa 

upplevelser. 
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 Enbart kvalitativa artiklar har inkluderats i resultatet eftersom grunden i kvalitativa studier 

är människors levda erfarenheter (Marshall & Rossman, 2011). Databaserna CINAHL, 

Academic Search Ultimate, MEDLINE samt Nursing & Allied Health Source användes för att 

dessa innehåller många vårdvetenskapliga tidskrifter. Sökningen i databasen Nursing & 

Allied Health Source gav för många träffar, trots begränsningar, för att författarna skulle 

hinna gå igenom dem. Det finns därmed en risk för att relevanta resultat har förbisetts. Men 

bland de artiklar som författarna hann titta på var det många som inte passade in på syftet 

vilket minskar sannolikheten för att allt för många relevanta artiklar har utelämnats.  

  För att få ihop tillräcklig mängd data har författarna valt studier med patienter från flera 

olika vårdkontexter. Detta kan anses negativt eftersom olika vårdkontexter kan uppfattas olika 

vilket gör att resultatet kan bli otydligt. Men vårt resultat visar på en liknande bild från alla 

artiklar förutom Arman och Höks (2015) studie som gjordes i en antroposofisk klinik där man 

har ett annorlunda förhållningssätt. Författarna valde ändå att ta med artikeln för att få fram en 

rättvisande bild där även positiva exempel tas med. Det kan även ses som en styrka att ha med 

olika vårdkontexter eftersom patienterna bör bemötas på samma sätt oavsett vårdkontext och 

arbetet får därigenom en större bredd. 

 Inkluderade studier i resultatet är utförda i olika länder, något som kan anses vara en 

svaghet på grund av att olika kulturer eventuellt kan ha olika bemötande kring patienter med 

kronisk smärta. Det kan också vara en styrka eftersom det kan vara av intresse hur vården ser 

ut kring dessa patienter och därmed kan vår litteraturöversikt ge en mer heltäckande bild. 

Vårdpersonal möter ofta människor från olika kulturer i sitt arbete (Hanssen, 2007). Olika 

kulturer kan ha väldigt olika tankar och behov som kan leda till förväntningar som 

vårdpersonalen inte är van vid. Men varje patient har sina egna förväntningar som bara 

patienten själv kan upplysa vårdpersonalen om. I denna litteraturöversikts resultat 

framkommer inga tydliga skillnader i bemötande från vårdpersonal i olika länder. 

 Ordet bemötande visade sig vara svåröversatt och författarna tvingades använda många 

olika sökordsvarianter som t.ex. encounter, attitudes och experiences, vilket resulterade i 

studier med skiftande syften som exempelvis stigmatisering av patienter med kronisk smärta, 

upplevelser av att leva med kronisk smärta och patienter med kronisk smärtas upplevelser av 

vården. Författarna upplevde dock att även om studiernas syften skiftade så svarade deras 

resultat på vår litteraturöversikts syfte vilket motiverade att de inkluderades.  

 Författarna har använt hälsa och personcentrerad vård som teoretiska utgångspunkter 

eftersom de fokuserar på vikten av att ta hänsyn till patientens upplevelse och perspektiv 

något som vårdpersonal verkade bortse från i nästan samtliga granskade artiklar.  
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 Under arbetet med denna litteraturöversikt har författarna regelbundet fått synpunkter och 

kommentarer från handledare och kurskamrater något som har hjälpt oss att göra arbetet mer 

förståeligt och intressant. Större delen av arbetet har skrivits med båda författare närvarande 

för att få till en enhetlig textformulering och även för att dra nytta av varandras olikheter.  

  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur patienter med kronisk smärta upplever 

bemötandet i vården. Vårdpersonalens främsta uppgift är att främja patienters hälsa så som 

den definieras av patienten (Eriksson, 1989). Detta kräver ett intresse för patientens 

perspektiv något som verkar saknas på många platser enligt denna litteraturöversikt.  

 I resultatet framkommer att patienter önskar att bli sedda som unika individer med ett liv 

utöver smärtproblematiken, att de förväntar sig att vårdpersonalen lyssnar till deras berättelse 

och att de vill bli informerade om sjukdom och behandling för att kunna vara med och 

påverka vården. Det patienterna beskriver är enligt författarna ett personcentrerat 

förhållningssätt hos vårdpersonalen så som det beskrivs i QSEN:s 

(http://qsen.org/competencies/pre-licensure-ksas/) definition med patienten som en jämställd 

partner vars önskemål, värderingar och behov respekteras i den samordnade vården. I en 

övervägande del av de granskade studierna beskrev patienterna avsaknad av personcentrerad 

vård. 

 En egenskap hos personcentrerad vård enligt Slaters (2006) begreppsanalys är en 

terapeutisk relation mellan patient och vårdpersonal med ett värdesättande av patientens 

beslutsfattande samt ett ömsesidigt förtroende. I denna litteraturöversikt efterfrågas en dialog 

med vårdpersonal för att skapa en gemensam förståelse, ett samarbete och en känsla av 

trygghet och förtroende. Detta tolkar författarna som att patienterna vill ha just en sådan 

terapeutisk relation. Denna relation är enligt Slater (2006) extra viktig vid vård av patienter 

som inte har ett optimalt välbefinnande, eftersom sjukdomen kan göra att patienten har 

mindre kraft än annars. Något som patienter även har påtalat i denna litteraturöversikt, där 

patienter ibland upplevde att de inte var delaktiga i vården på grund av att de var för svaga för 

att orka ta initiativ. 

 Ett berättigande för personen att fatta egna beslut angående sin hälsa är ytterligare en 

egenskap hos personcentrerad vård (Slater, 2006). Det innefattar att vårdpersonalen förser 

patienten med kunskap och förklaringar så att hen kan fatta beslut och att dessa beslut sedan 

respekteras. För att kunna fatta egna beslut angående sin hälsa och vara delaktig i vården 

krävs förutom styrka även kunskaper om de alternativ som finns samt att vårdpersonalen 



 
 18 (31) 

 

följer upp behandling för att se hur patienten upplever att behandlingen fungerar. Även detta 

upplevde många patienter i denna litteraturöversikt att vårdpersonalen ofta misslyckades med.  

 Att inte bli trodd när man berättade om sin smärta var den upplevelse som flest patienter 

verkade dela och något som framkom tydligt i samtliga granskade artiklar. Ett personcentrerat 

förhållningssätt enligt QSEN (http://qsen.org/competencies/pre-licensure-ksas/) innefattar 

bland annat att man värdesätter patientens kunskap om sin sjukdom och dess symtom. 

Författarna menar att om patienterna inte upplever sig trodda av vårdpersonal så har 

vårdpersonalen antingen misslyckats i att förmedla ett sådant förhållningssätt eller så existerar 

detta förhållningssätt över huvud taget inte hos vårdpersonalen. 

 Hälsa upplevs olika av alla vilket betyder att man som vårdpersonal måste sätta sig in i 

varje patients förståelse av hälsa för att kunna hjälpa dem att uppnå det som de själva anser är 

en god hälsa (Eriksson, 1989). Flera patienter i denna litteraturöversikt upplevde att 

vårdpersonalen istället för att lyssna på patientens upplevelse ville skapa sig en egen 

uppfattning om patientens situation, vilket kunde leda till en felaktig tolkning och därmed 

felaktig bedömning av vårdbehovet hos patienten. 

 Flera artiklar tar upp att vårdpersonalen upplevdes misstänka beroendeproblematik hos 

patienterna när de bad om smärtlindring. Detta är något som författarna känner igen och ser 

som en farhåga som kan vara befogad och svår att hantera. Samtidigt som man inte kan 

ignorera om patienten säger sig har ont och vill ha smärtlindring så är det viktigt att se hela 

patientens hälsa, och ett beroende i sig kan oftast ses som något som påverkar hälsan negativt. 

Författarna menar att man som vårdpersonal bör arbeta förebyggande och avhjälpande mot 

beroende genom att utbilda och informera patienten om riskerna med läkemedlen samt om 

alternativa smärtbehandlingsmetoder. Alternativa behandlings metoder kan till exempel vara 

TENS, akupunktur och massage (Ericsson & Ericsson, 2008). 

 Att få en diagnos för sin smärta ansågs viktigt av många patienter i de granskade artiklarna 

för att smärtan skulle kännas legitim och för att lättare bli trodd av omgivningen. Författarna 

menar att detta skulle kunna vara ett tecken på att vårdpersonalen inte lyckas bekräfta 

patientens berättelse. Men även om patienten blir bekräftad av vården kanske hen inte blir 

trodd av familj och nära vänner och då blir det istället vårdens uppgift att stötta patienten i sin 

situation förslagsvis genom att lyssna på hur detta får patienten att känna. Det är även viktigt 

att man förklarar att det inte alltid är möjligt att hitta orsaken till smärta. Det krävs många 

olika undersökningar innan man kan sätta diagnosen idiopatisk smärta (Lundemark 

& Norrbring, 2014).  
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 I Clarke och Iphofens (2008) studie framkom att den kroniska smärtans osynliga karaktär 

orsakade ytterligare lidande för patienterna eftersom de inte kände sig trodda av varken 

samhälle eller vårdpersonal. Detta ledde till att patienter använde värdefulla psykologiska 

resurser för att framstå som trovärdiga gentemot samhället i allmänhet och sjukvårdspersonal 

i synnerhet. Clarke och Iphofen (2008) drog slutsatsen att vårdpersonal måste bekräfta 

giltigheten av den uttryckta smärtberättelsen genom metoder som inte förstärker 

sjukdomsbeteende utan stöttar patienten i att acceptera sin kroniska smärta och i att leva med 

den snarare än att låta sig styras av den. I denna litteraturöversikt lade vissa patienter mycket 

energi på att tänka ut hur de skulle presentera sitt problem för vårdpersonalen för att inte 

uppfattas som gnällig. Författarna menar även att detta kan leda till en onödigt krånglig 

beskrivning som kanske är lättare att missförstå och att det därför är extra viktigt att 

återberätta det patienten har sagt för att se om man har uppfattat rätt. 

 Som framkommer i resultatet fanns det en rädsla hos patienter att upplevas om en 

belastning av vårdpersonal, något som kunde leda till att patienter väntade in i det längsta med 

att söka vård för sin smärta. Författarna menar att om vårdpersonalen hade lyckats med att 

förhålla sig personcentrerat och därmed visat ett genuint intresse för patientens perspektiv och 

erfarenhet så skulle denna känsla förmodligen inte uppstå. En välkomnande vårdkultur där 

patienterna inte känner sig som en belastning för vårdpersonalen skulle kanske kunna 

åstadkommas ifall förslaget om rutiner för att säkra ett systematiskt och konsekvent 

användande av personcentrerad vård som tagits fram av Ekman et al. (2011) implementerades 

i vården. 

 I denna litteraturöversikt framkommer det att patienter upplevde att patienter med 

smärtproblematik ibland prioriterades lägre än andra patientgrupper. I ett sådant bemötande 

finns varken ett erkännande av människovärde (personhood), tecken på (evidence of) en 

terapeutisk relation mellan person och vårdgivare, återspegling av yrkesetiska normer eller ett 

bekräftande av personens livsvärld. Egenskaper som Slater (2006) tillskriver personcentrerad 

vård i sin begreppsanalys. 

 Ett erkännande av patientens värde som människa förutsätter att alla patienter ses som lika 

mycket värda. Samtidigt så måste naturligtvis de med störst behov av vård få vård först 

eftersom resurserna är begränsade. Det hör till hälso-och sjukvårdens mål enligt HSL (SFS 

1982:763), 2 §. Vårdpersonalen behöver därför bekräfta erfarenheterna hos patienten med ett 

mindre akut vårdbehov, och försöka klargöra att hen fortfarande är betydelsefull även om 

andra måste få hjälp före. Annars är det svårt att få till en terapeutisk relation med patienten 

som inte upplever sig betydelsefull i vårdpersonalens ögon.  
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Kliniska implikationer  

I arbetet som sjuksköterska är det vanligt att möta många patienter som har kronisk 

smärtproblematik. Då är det viktigt att komma ihåg att dessa patienter har lika stor rätt till ett 

gott personcentrerat bemötande som andra patientgrupper. Detta är något som enligt 

författarna behöver läggas större vikt vid under sjuksköterskeutbildningen än vad som nu är 

fallet.  

 Författarnas förhoppning är att denna litteraturöversikt kan öka medvetenheten hos 

sjuksköterskor om att smärta är en subjektiv upplevelse som bör bekräftas och inte förminskas 

samt att det är viktigt att se hela patienten och inte bara fokusera på smärtdiagnosen. Detta för 

att patienter ska kunna känna sig trygga i vården och uppleva att de får den hjälp de behöver.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Utifrån denna litteraturöversikts resultat anser författarna att det behövs mer ny forskning 

kring hur patienter med kronisk smärta upplever bemötandet i vården samt forskning kring 

hur sjuksköterskor bemöter dessa patienter. Detta då de flesta av de granskade artiklarna är 

något äldre och situationen kanske ser annorlunda ut idag. Det skulle även vara intressant att 

veta om det är någon skillnad på hur patienter upplever bemötandet från olika yrkesgrupper 

inom vården.  

 

Slutsats  

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att vårdpersonalens bemötande upplevdes som 

positivt när patienternas beskrivning av smärtan bekräftades och när de kände sig sedda som 

unika individer. Resultatet visar även att patienter med kronisk smärta ofta upplever ett dåligt 

bemötande i vården och en misstro vad gäller patientens smärtbeskrivning och ett ensidigt 

fokus på smärtan istället för på patienten som en unik individ. Patienterna upplevde även att 

patienter med smärta prioriterades lägre än andra patientgrupper och att de sågs som en 

belastning av vårdpersonal.  

 Trots att ett personcentrerat förhållningssätt ofta används som målbild för god omvårdnad 

så visar denna litteraturöversikt att det ännu inte implementerats överallt i vården. Författarna 

menar att detta kan bero på kunskapsbrist till följd av brister i utbildning. Ytterligare en 

anledning skulle kunna vara att resursbrist försvårar implementering av nya riktlinjer eftersom 

personalen då måste vidareutbildas. Dock skall man komma ihåg att majoriteten av 



 
 21 (31) 

 

patienternas upplevelser av bemötande i vården förmodligen var positiva men att de negativa 

erfarenheterna satte djupast spår samt att de granskade artiklarna är några år gamla och 

situationen kan idag se annorlunda ut.  
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Bilaga 1. Sökmatris  
Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Complete 

 

(MH "Chronic 

Pain") AND (MH 

"Nurse Attitudes") 

35 Scholarly (Peer Reviewed) 

Journals 

6 3 6, 8 

 (MH "Chronic 

Pain") AND (MH 

"Nurse-Patient 

Relations") 

45 Scholarly (Peer Reviewed) 

Journals 

8 2 4 

 persistent pain 

experience nursing 

30  4 1 3 

 Chronic pain and 

believe 

166  12 3 1 

 (chronic pain or 

persistent pain or 

long term pain) and 

(nurse attitudes or 

nurse encounter or 

patient's experience) 

and qualitative 

264 Scholarly (Peer Reviewed) 

Journals, 2001-2016 

16 6 7, 11, 13 

Academic Search Ultimate 

 

(DE "CHRONIC 

pain")  AND  (DE 

"EMPATHY") 

21  3 1 2 

MEDLINE chronic pain nursing 

experience 

52 Scholarly (Peer Reviewed) 

Journals, 2001-2016 

7 3 9, 10 

 attitude of health 

personnel chronic 

pain 

164 Scholarly (Peer Reviewed) 

Journals, 2001-2016  

13 1 12 

ProQuest Nursing & Allied Health 

Database 

attitude of health 

personnel chronic 

pain 

2658 Peer Reviewed, Scholarly 

Journals, 2001-2016 

25 3 5 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 
Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

1. Allcock, N., 

Elkan, R., & 

Williams, J. 

Patients referred 

to a pain 

management 

clinic: beliefs, 

expectations and 

priorities 

2007, Storbritannien, 

Journal of Advanced 

Nursing 

Undersöka patienters tankar 

och känslor kring smärta vid 

tidpunkten för remittering till 

en smärtklinik, deras 

förväntningar på kliniken och 

prioriteringar på förbättringar 

av aspekter i livet påverkade 

av smärta. 

Metod: kvalitativ 

Urval: 18 personer rekryterades 

från en väntelista till en 

smärtklinik på ett sjukhus i 

Storbritannien 

Datainsamling: Tre 

fokusgrupper under perioden 

2002-2003. 

Analys: kvalitativ analys  

 Patienterna upplevde att de blev bemötta 

flyktigt och avvisande av vårdpersonalen, som 

enligt patienterna inte verkade tro på deras 

redogörelse av sin smärta. Patienterna hade 

begränsat med kunskap och få konkreta 

förväntningar på smärtkliniken. Huvudsakliga 

prioriteringar på förbättringar var ”mindre 

smärta”, ”några smärtfria perioder”, och ha 

möjlighet att göra fler ”vardagliga saker”. 

2. Arman, M., & 

Hök, J. 

Self-care 

follows from 

compassionate 

care – chronic 

pain patients’ 

experience of 

integrative 

rehabilitation 

2016, Sverige, 

Scandinavian Jounal of 

Caring Sciences 

Undersöka patienters 

upplevelse av egenvård i 

relation till ett 

rehabiliteringsprogram vid en 

antroposofisk klinik. 

Metod: kvalitativ  

Urval: Tio kvinnor som deltog i 

ett årslångt 

rehabiliteringsprogram för 

kronisk smärta och 

överlappande sjukdom 

Datainsamling: Individuella 

intervjuer 

Analys: fenomenologisk 

hermeneutisk metod  

Vardagen på kliniken med medmänskligt och 

kärleksfullt bemötande upplevdes ge 

patienterna en förflyttning i riktning mot 

gemenskap istället för tidigare isolering, kärlek 

istället för främlingskap samt glädje och 

inspiration i kontrast till lidande.  

3. Blomqvist, K., 

& Edberg, A-K. 

Living with 

persistent pain: 

experiences of 

older people 

receiving home 

care 

2002, Sverige, Journal 

of Advanced Nursing 

Att undersöka 

självuppfattning, upplevelse 

av smärta, det dagliga livet 

med smärta, upplevelse av 

andra och sätt att hantera 

smärta hos äldre personer 

med långvarig smärta. 

Metod: kvalitativ 

Urval: 90 äldre personer som 

fick vård av sjukvårdsbiträden i 

sitt eget hem eller på boende 

Datainsamling: intervjuer från 

januari till juni år 2000. 

Analys: innehållsanalys  

 Patienterna kände sig besvikna och orättvist 

behandlande avseende deras smärta. De 

berättade om tillfällen då de blivit 

missförstådda och illa behandlade av 

vårdpersonal. Patienterna upplevde att äldre 

diskrimineras av vårdpersonal samt att 

vårdpersonalen betraktade dem som en 

belastning.  

4. Budge, C., 

Carryer, J., & 

Bodd, B. 

Learning from 

people with 

chronic pain: 

messages for 

primary care 

practitioners 

2012, New Zealand,  

Journal of  Primary 

Health Care 

Att undersöka människors 

upplevelse av smärta i 

samband med långvarig 

sjukdom, för att informera 

primärvårdsutövare.  

Metod: kvalitativ 

Urval: 20 kroniskt sjuka 

patienter 

Datainsamling: semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: tematisk analys 

 

Patienterna kände att läkare och sjuksköterskor 

inte hade tid att lyssna eller ta hand om deras 

smärta samt att de inte trodde på patienternas 

redogörelse av smärtan. 
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5. Clarke, A., 

Martin, D., Jones, 

D., Schofield, P., 

Anthony, G., 

McNamee, P., 

Gray, D., & Smith, 

B.H. 

‘‘I try and smile, 

I try and be 

cheery, I try not 

to be pushy. I try 

to say ‘I’m here 

for help’ but I 

leave feeling… 

worried’’: a 

qualitative study 

of perceptions of 

interactions with 

health 

professionals by 

communitybased 

older adults with 

chronic pain 

2014, Storbritannien, 

PLoS ONE 

För att fylla på den 

begränsade mängden studier 

gjorda på äldre personer som 

lever med kronisk smärta i 

samhället, undersöktes hur de 

uppfattar sina upplevelser av 

att interagera med 

vårdpersonal, med fokus på 

vad som kan optimera dessa 

interaktioner. 

Metod: kvalitativ 

Urval: Ändamålsenligt urval 

(Purposive sampling) användes 

för att rekrytera 23 65-åriga 

män och kvinnor med 

självrapporterad kronisk 

muskuloskeletal smärta. 

Datainsamling: Kvalitativa 

individuella intervjuer och en 

gruppintervju 

Analys: ramverksanalys  

Tre teman identifierades. Söka hjälp illustrerar 

problem kring varför äldre personer i samhället 

söker eller inte söker hjälp mot kronisk smärta 

Vikten av diagnos illustrerar önskan om 

professionell bekräftelse av deras tillstånd och 

en motvilja mot vaga förklaringar baserade på 

personens ålder. Att blir lyssnad till och att  bli 

hörd illustrerar vikten av empatisk 

kommunikation och förstående förväntningar 

med respekt för personens ålder 

6. Híggins, I. The experience 

of chronic pain 

in elderly 

nursing home 

residents 

2005, Storbritannien, 

Journal of Research in 

Nursing 

Syftet med studien var att ta 

reda på vad det innebar för 

äldre människor att leva med 

kronisk smärta, och hur och 

på vilket sätt kronisk smärta 

påverkar deras liv 

Metod: fenomenologisk metod, 

Merleau-Ponty’s (1962) 

Phenomenology of Perception 

användes som utgångspunkt.   

Urval: 13 äldre patienter vars 

smärta hade varat i minst tre 

månader, från tre äldreboenden 

i Australien 

Datainsamling: djupintervjuer 

under en period på niomånader. 

Analys: fenomenologisk 

förenkling  

Temat ”tiga om smärta” (‘unvoicing pain’) 

handlar om patienternas motvilja att prata om 

sin smärta för att de inte ville besvära 

vårdpersonalen. Temat ”vara bortglömd” 

handlar om att patienterna glömdes bort när de 

bad om smärtlindring. 

7. Lönnstedt,M, 

Ståhl C. H., & 

Rydholm Hedman, 

A-M. 

Living with 

long-lasting pain 

– patients’ 

experiences of 

neuropathic pain 

2011, Sverige, Journal 

of Nursing and 

healthcare of chronic 

illness 

Syftet med studien var att 

beskriva patienters levda 

upplevelser av 

neuropatisk smärta  

 

Metod: Kvalitativ deskriptiv 

design 

Urval: Elva patienter som haft 

smärta under en period på mer 

än tre månader. 

Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer  

Analys: Innehållsanalys  

Temat ”att bli mött av olika attityder hos 

vårdpersonal” visar hur kliniska möten 

upplevdes med förtroende eller misstro. 

Patienterna förklarade att det var viktigt att 

vårdpersonal trodde dem istället för att 

ifrågasätta deras smärta.  

8. Saadati, M., & 

Hanssen, I. 

 

‘Disse smertene 

plager min sjel’: 

En kvalitativ 

2015, Norge. Nordic 

Journal of Nursing 

Research 

Att lära sig om iranska 

kvinnors erfarenhet med 

Metod: Kvalitativ deskriptiv 

design 

Patienterna upplevde att sjuksköterskorna inte 

trodde på dem angående sin smärta, vilket 

ledde till att patienterna hellre tog 
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intervjustudie av 

iranske kvinner i 

Norge 

kronisk smärta och norska 

sjuksköterskors omvårdnad 

Urval: Fem kvinnor med 

smärta från Iran mellan 39–55 

år som bott i Norge 10 år eller 

mer. Datainsamling: 

Semistrukturerade 

djupintervjuer  

Analys: Hermeneutisk analys 

smärtlindring hemifrån än att be 

sjuksköterskorna om smärtstillande läkemedel. 

9. Slade, S. C., 

Molloy, E., & 

Keating, J.,L. 

 

Stigma 

experienced by 

people with 

nonspecific 

chronic low 

back pain: a 

qualitative study 

2009, Australien, Pain 

Medicine 

Att ta reda på deltagarnas 

upplevelser av 

träningsprogram för icke-

specifik kronisk låg 

ryggsmärta. 

Metod: kvalitativ metod  

Urval: 18 patienter över 18 år 

som deltog i ett 

träningsprogram för icke-

specifik kronisk låg 

ryggsmärta. 

Datainsamling: tre 

fokusgrupper 

Analys: tematiskt enligt 

Grounded theory 

Stigma dök upp som ett signifikant tema i 

samtliga fokusgrupper. Deltagarna upplevde 

både subtil och öppen stigmatisering av 

vårdpersonalen. Patienterna kände sig 

misstrodda och oviktiga. 

10. Säll Hansson, 

K., Fridlund, B., 

Brunt, D., 

Hansson, B., & 

Rask, M. 

The meaning of 

the experiences 

of persons with 

chronic pain in 

their encounters 

with the health 

service 

2011, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Att undersöka hur personer 

med kronisk smärta tyckte att 

upplevelsen var i mötet med 

vårdpersonal. 

Metod: kvalitativ deskriptiv 

design med en fenomenologisk 

ansats baserad på det 

vårdvetenskapliga perspektivet. 

Urval: Åtta patienter som var 

villiga att prata om sina 

erfarenheter av möten med 

vårdpersonal 

Datainsamling: intervjuer 

Analys: tematisering 

Studien visade att patienter hade upplevt både 

positivt och negativt bemötande från 

vårdpersonalen. Det positiva bemötandet 

innebar att vårdpersonalen förstod allvaret i 

situationen och lät patienten vara delaktig i 

vården. Negativt bemötande innebar att 

patienten kände sig misstrodda och att deras 

situation ifrågasattes. De var tvungna att slåss 

för att få vård och måste självaföreslå 

behandlingar och undersökningar. Det fanns 

även patienter som varken hade blivit 

tillfrågade om sin smärtupplevelse eller hade 

fått uppskatta sin smärta på någon 

skattningsskala. 

11. Tveiten, S., & 

Knutsen, I.R. 

Empowering 

dialogues – the 

patients’ 

perspective 

2011, Norge, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Att belysa patienters 

upplevelser av och perspektiv 

på dialogen med vårdpersonal 

på en smärtklinik. 

Metod: kvalitativ deskriptiv 

metod 

Urval: elva vuxna patienter 

med allvarlig kronisk smärta 

från en smärtklinik i Norge 

Datainsamling: fokusgrupper 

Analys: kvalitativ 

innehållsanalys 

Huvudtemat i resultatet var ”förutsättningar 

och möjligheter till delaktighet” vilket 

understryker vikten av dialog och är 

nödvändigt för en känsla av kontroll i 

dialogen.  
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12. Upshur, C. 

C., Bacigalupe, G., 

& Luckman, R. 

“They don’t 

want anything to 

do with you”: 

patient views of 

primary care 

management of 

chronic pain 

 2010, USA, Pain 

Medicine 

Att undersöka 

vårderfarenheter från 

patienter med flera olika 

sorters kronisk smärta för att 

hitta sätt att förbättra vården 

på. 

Metod: Kvalitativ design enligt 

grounded theory 

Urval: bekvämlighetsurval av 

72 vuxna patienter som 

rekryterades från fyra 

vårdcentraler i centrala 

Massachusetts. 

Datainsamling: 17 

fokusgrupper (med tre till sju 

deltagare)    

Analys: Grounded theory 

De flesta patienterna uttryckte erfarenheter av 

bristfälligt samspel med vårdpersonal. 

Patienterna uttryckte känslor av att bli bemötta 

med respektlöshet, misstro, misstanke om 

drogsökande och att deras symtom avfärdades 

som obetydliga och/eller inte motiv nog för 

medicinsk vård. Patienterna uttryckte större 

tillfredsställelse närde kände att 

vårdpersonalen lyssnade, litade på dem, fanns 

tillgänglig för att vända sig till med smärta 

mellan besöken samt använde sig av ett 

patientcentrerat förhållningssätt för att komma 

fram till mål och behandlingsplaner.  

13. Widar, M., Ek, 

A C., & Ahlström, 

G. 

Caring and 

uncaring 

experiences as 

narrated by 

persons with 

long-term pain 

after a stroke 

2007, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Att beskriva hur personer 

med långvarig smärta efter 

stroke upplever sin vård 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 43 vuxna patienter med 

långvarig smärta (>6 mån) 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys  

Resultatet visar på patienternas behov av 

respekt, förståelse och stöd samt tillräckligt 

med tid och information. Patienternas 

berättelser understryker vikten av att 

vårdpersonalen har kunskap om smärta och 

smärtbehandling. 

 

 

 


